
 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي  والتكوين املهن   وزارة الرتبية الوطنية  

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 
 

 

بية والتكوين    المركز الجهوي لمهن التر
 سطات -الدار البيضاءلجهة 

 فرع سطات
ن الجتياز االختبارات الكتابية  ن المقبولي  شحي  شحات والمتر  الئحة المتر

يز لولوج السنة األوىل    من سلك تحضت  مباريات التتر
 ميكانيكية العلوم الصناعية للمهندس، تخصص: هندسة 

 2021شتنتر دورة 
 

 رقم االمتحان  اإلسم  والنسب 

 1 محمد أزليك 

 2 عبد الفتاح غسان 

 3 الكبت  رسموك  

 4 موىس حمريش 

  
ن

غ  5 نهيلة التر

 6 مروان لعظيم 

ن الحدادي   7 ياسي 

 8 أسامة الحالج 

 9 إسماعيل تازي

 10 العسيل  السعدية 

 11 فاطمة دقاق

 12 محمد محفاض 

  
 13 سعد  الحصينن
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 تجرى االختبارات الكتابية حسب الجدولة الزمنية أسفله: 

 المكان  الساعة  المادة  التاري    خ 
الميكانيكا العامة ومنهجية  10/09/2021

 تصميم المناظم 
الفرع اإلقليمي سطات   د 00و  14د إىل س    00و 9من س 

 بشارع طه حسين  
منهجية إنجاز وتأهيل   11/09/2021 الفرح حي - 

 المنتوجات 
 د 00و  13د إىل س    00و 9من س 

ي المناظم  12/09/2021
 د 00و  11د إىل س    00و 9من س  نمذجة التحكم ف 

 

 يعتتر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسم  للمباراة. 

 

 مدير المركز توقيع وخاتم 

 

 

 : ةهام اتتنبيه

شحي   الحضـور إىل المركز المشار إليه قبل موعد إجراء كل اختبـار ساعة  ➢ شحات والمتر يتعي   عىل المتر

 مصحوبي   ببطاقة التعريف الوطنية؛ 

؛ ➢ ورة تعقيم اليدين بالمحلول الكحوىلي
 ارتداء الكمامة إلزامي مع ض 

ام مسافة التباعد الموىص بها، وتجنب التجمعات عند مدخل مركز االمتحان وداخل المركز طيلة  ➢ احتر

ة إجراء االختبارات؛   فتر

شح من مغادرة القاعة قبل نهاية الساعة األوىل من االختبار، مع تسليم ورقة أجوبته إىل  ➢ يمنع المتر

 تبار؛المسؤولي   عن الحراسة والتوقيع بمحض  تسليم أوراق االخ

 يمنع كليا استعمال الهاتف النقال أو أية آلة استماع شخصية داخل قاعة االمتحان؛  ➢

يف رقم  ➢ ي حقه مقتضيات الظهت  الشر
ي حالة غش بائن تطبق ف 

شح ضبط ف  بشأن  1.58.060كل متر

ي االمتحانات والمباريات العمومية؛
 زجر الخداع ف 

شحي   وكذا اس  ➢ ي المتر
 تعارة األدوات والتنقل داخل القاعة؛ يمنع منعا كليا الكالم مع بافر

ي  3رقم   الوزاريةوتنفيذا للمذكرة  91-15يمنع التدخي   داخــل القاعــة طبقا لقانــون رقم  ➢
  12الصادرة ف 

 والخاصة بمنع التدخي   بمؤسسات التعليم والتكوين؛ 1998يناير 

، النظافة ➢ شح بمغادرة القاعة من أجل غرض ما: كالتدخي   ، .... إال بإذن من  ال يسمح ألي متر

 المسؤولي   عن الحراسة، وبمرافقة أحد الحراس. 
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بية والتكوين    المركز الجهوي لمهن التر
 سطات -الدار البيضاء لجهة

 
ن الجتياز االختبارات الكتابية  ن المقبولي  شحي 

شحات والمتر  الئحة المتر
يز   لولوج السنة األوىل من سلك تحضت  مباريات التتر

، تخصص اقتصاد   علوم االقتصاد والتدبت 
 2021دورة شتنتر 
 

 رقم االمتحان  اإلسم  والنسب 

 1 مريم بوستة 
 2 محمد الصوص  

 3 المهدي أكبور 

ن   4 هاجر حمي 
 5 هشام بلغزاىل  

 6 أيوب برناوي 
 7 أميمة مديح 

 البقاىل  
ن  8 محمد ياسي 

 9 زكرياء هواري
 10 خديجة السامل  

 11 هدى اجكوطة 
 12 سهام كرماط  

 13 سلوى أنويف
 14 إبتسام سايح 

 15 إسماعيل حافض 

 16 زينب السعد 
 17 كوثر الرسداوي 

 18 أيوب مجدوبر  
 19 زيد التباع 

ف شطبا   20 أشر

يري   21 هبة تت 
 22 سعد موساوي

 23 فاطمة الزهراء الشاوي 
 24 رضا عاىل  الدين 

 25 إلياس كريم 
 26 مديحة البسطم  

 27 سفيان الرواس  

 28 كلثوم ازهور 
 29 إمام فاطمة الزهراء 
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 30 إيمان األيس  

 31 هبة ازكون 

 32 ايمان الزرواىل  بوخال 
 33 فاطمة الزهراء  السيه  

 34 هاجر امحراش 
  
 35 ايمان يوسفن

 36 جيهان  فرياط 
 37 المهدي بوعفية 

 38 وئام الناظوري 

ن راشد   39 نرمي 
 40 انوار امزرك  

 41 حفصة لحمودي 
  
 42 خليل الدريوسر

يأنس   43 بوصت 

 44 سلم التهام  
 45 خوتة الحرش 

 46 محمد وركا 
 47 مريم الجراتل  

 48 عمر لكراري
ى االبراهيم    49 برسر

 50 بهاء الدين  موتيح 

 51 لبنن   ساسيط 
 52 سامية الجاب   

 53 أسماء سوفيان 
 54 سفيان  زعيم 

 55 كوثر لمدى

 56 سهيل  الرماح 
 57 سعد شافع

 58 النمريش معاد 
 59 توفيق نجود 

 60 سارة قربال 
وق الحمالش   61 شر

 62 سلم طاليب 

 63 سكينة  بوعبيد 
ون  ن ن أحت   64 ياسي 

 65 خديجة جنان 
ن   66 يونس ايت لمي 

 67 الطينر  الباز

 68 هدى االشهب 
 69 دنيا مهاشم 

 70 نعمة جيدا 
 71 صفاء عارض 
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 72 مريم الحاكم  

 73 الهاشم  صوفيا ابن 

 74 سارة الكو
 75 سكينة  إد الحاج عل  

 76 سه  شار 
  
 77 إبراهيم  يمابن

 78 عبد الحكيم  بختيار
 

 

 تجرى االختبارات الكتابية حسب الجدولة الزمنية أسفله: 

 المكان  الساعة  المادة  التاري    خ 

المركز بزنقة جبل  ملحقة   د 00و  13د إىل س  00و 9من س  علم االقتصاد  10/09/2021
- صاغرو حي السالم

 غاندي سابقا 
  البيضاء 

 د 00و  13د إىل س  00و 9من س  قانون االقتصاد  11/09/2021

دراسة تركيبية لمجموعة   12/09/2021
 وثائق 

 د 00و  13د إىل س  00و 9من س 

 يعتتر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسم  للمباراة. 

 المركز توقيع وخاتم مدير 

 

 : ةهام اتتنبيه

ن الحضـور إىل المركز المشار إليه قبل موعد إجراء كل اختبـار ساعة  ➢ شحي  شحات والمتر ن عىل المتر يتعي 

ن ببطاقة التعريف الوطنية؛   مصحوبي 

؛ ➢ ورة تعقيم اليدين بالمحلول الكحوىلي
 ارتداء الكمامة إلزامي مع ضن

ام مسافة التباعد الموىص بها، وتجنب التجمعا ➢ ت عند مدخل مركز االمتحان وداخل المركز طيلة احتر

ة إجراء االختبارات؛   فتر

شح من مغادرة القاعة قبل نهاية الساعة األوىل من االختبار، مع تسليم ورقة أجوبته إىل  ➢ يمنع المتر

ن عن الحراسة والتوقيع بمحضن تسليم أوراق االختبار؛  المسؤولي 

 لة استماع شخصية داخل قاعة االمتحان؛ يمنع كليا استعمال الهاتف النقال أو أية آ ➢

يف رقم  ➢ ي حقه مقتضيات الظهت  الشر
ي حالة غش بائن تطبق فن

شح ضبط فن بشأن  1.58.060كل متر

ي االمتحانات والمباريات العمومية؛
 زجر الخداع فن

ن وكذا استعارة األدوات والتنقل داخل القاعة؛  ➢ شحي  ي المتر
 يمنع منعا كليا الكالم مع بافر

ن  ➢ ي  3رقم   الوزاريةوتنفيذا للمذكرة  91-15 داخــل القاعــة طبقا لقانــون رقم يمنع التدخي 
  12الصادرة فن

ن بمؤسسات التعليم والتكوين؛ 1998يناير   والخاصة بمنع التدخي 

، النظافة، .... إال بإذن من   ➢ ن شح بمغادرة القاعة من أجل غرض ما: كالتدخي  ال يسمح ألي متر

ن عن   الحراسة، وبمرافقة أحد الحراس. المسؤولي 

 



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي  والتكوين املهن   الرتبية الوطنية وزارة   

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 
 

 

بية والتكوين لجهة   سطات  -الدار البيضاءالمركز الجهوي لمهن التر
 

ن الجتياز االختبارات الكتابية  ن المقبولي  شحي 
شحات والمتر  الئحة المتر

يز   لولوج السنة األوىل  من سلك تحضت  مباريات التتر
، تخصص    تدبت  علوم االقتصاد والتدبت 

 2021شتنتر دورة 
 

 رقم االمتحان  سم والنسب ال ا

 1 أميمة الوازيك  

 2 غزالن بوصحابا 

 3 محمد كريم 

 4 رضا عالوي 

ن الفرطاخ   5 ياسي 

 6 فاطمة اهالىل  

 7 أميمة باها 

 8 أيمن أميس  

 9 عبد الصمد فتاح 

 10 ابتسام العرسي 

 11 مريم فاقيه  

ن الدخيس    12 محمد أمي 

ي   13 مريم بوهت 

 14 خديجة أومغار 

 15 إلهام صدوق 

 16 قمر اإلدريس  

 17 عادل أزاز 

 18 مديحة الجماع  

 19 حكيمة زازى

 20 جهان عميار

 21 سارة أوصغت  

 22 خديجة رضوان 

 23 إلهام جالل 

 24 هجر بلعقدة 

ام  
 25 بدر بتن

 26 عبد الرحيم بوعل  
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 27 عنادي كمال  

 28 هاجر بكاس  

  
 29 كوثر بوماضن

 30 بثينة لزهار 

  
 31 حنان أحمانن

 32 هاجر بن احسيسن 

 33 يارس اردالن 

ن موافق   34 ياسي 

 35 شيماء لحناك  

 36 ادريس عبايد 

 37 حليمة صدوق 

 38 هدى صالح  

 39 خديجة الفطواك  

 40 بثينة الشافع  

 41 ادريس عاطف 

 42 زينب رماح 

 43 نهيلة حيدر

 44 مليكة البياش 

  
 45 ليل عصمانن

 صنضاىل  
ن  46 امي 

 47 أسماء كعنون 

 48 فاطنة قياس  

 49 اميمة الشماع  

 50 أسماء فتح  

 51 سارة النية 

  
 52 سارة الوزانن

 53 صوريا العباس  

  
 54 كريمة سايس  حسنن

 55 يرسى هالوي 

 56 كريمة بطاش 

 57 سناء عكور 

  
 58 سعدالدين لحينن

 59 فردوس قرموط  

 60 اميمة زهدي

ي  61 فاطمة الزهراء نصت 

 62 وفاء ادريوش 

 63 لمياء قادري
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 64 هدى القننر  

 65 عماد تلحرتيت 

 66 هشام السلك  

  
ن
 67 معاد الصوف

 68 سمية رؤوف 

 69 هاجر عبيد 

 70 محمد لمدك 

ن بنحسون  71 ياسي 

 72 أناس الساحل  

ة حافظ   73 زهت 

 74 رجاء ضمان 

 75 ايمان النافع  

  
 76 أيوب سلطانن

 77 ايمان بويا 

 78 كوثر العلوي 

 79 نهيلة بيوض 

 80 مهدي السهل  

 81 ضح حبوري 

  
 82 سلىم امعادنن

 83 اسيا اوبه 

 84 نوفل مصلحة 

  
 85 حمزة ساخن

 86 عمر الشافع  

ان  ى خت   87 برسر

 88 محمود شاشدي

 89 البكري محسن 

 90 خولة  فتح الخت  

 91 شيماء الكص 

  
 92 اميمة  الحسنن

 93 مريم وشن 

 94 زينب  السمالىل  

 95 رضية بوستا 

ان   96 المهدي صتر

ي   97 ربيعة الناصت 

 98 هبة بنعمر 

 99 حسناء بالحميدية 

 100 فاطمة عزوزي
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 101 أسماء بالحميدية 

 102 حنان بناي 

  
 103 ايمان بوخليفن

 104 حكيمة  مسافر 

 105 انس بههيتة 

 106 شيماء الربط  

 107 احمد النارصي

 108 سفيان ودادي 

 109 اميمة  النيام  المرابط 

 110 أيوب بوبكري 

 111 حفصة باموس 

 112 صالح الدين غازي

 113 محمد ززوان 

 114 فاطمة الزهراء بنعلو 

 115 اوميمة شكراوي 

 116 اميمة  الغالب 

 117 صفاء الغرباىل  

  
ن
 118 ايمان قرف

 119 وفاء اومنصور

 120 رانية امسون 

 121 موعاد لسيق 

ي  ن الخضت   122 ياسي 

 123 سلىم حميم 

 124 عبت  البوراشدي

 125 صوفيا هيالىل  

  
 126 سهام التونر

 127 محمد كريم انويدر

 128 فتيحة شكار

ف بين   
 129 ارسر

 130 حليمة بوزيدي 

 131 اكناو سناء 

  
ن
 132 كوثر المخلوف

  
ن
 133 نجوى المخلوف

 134 مريم  خشان 

ن كيسان   135 ياسي 

  
 136 سهيل الونر

 137 أسامة الجاف 
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 138 عمر عزو 

 139 عثمان الهبل  

 140 ليل  هريمش 

 141 يطو بوكيل  

  
 142 مروى الحبونن

  
ى حمانن  143 بورسر

 144 شيماء ابعت  

 145 الياس حزيلة 

 146 زينب  زواك  

ى رحمون   147 برسر

 148 مروى راخر  

  
 149 مونية الزخونن

 150 سارة فرخ  

 151 زينب  الدوبالىل  

 152 وصال الجزوىل  

 153 ايمان نور

 154 مروان جمال الدين 

 155 عز الدين لبيض 

 156 عل  رماح 

 157 نورى  الرياخ  

 158 جيهان  حسون

 159 المهدي  الرعاف 

ن    160 بحارأمي 

 161 زينب  راغب 

 162 هاجر  جيا 

 163 خالد بنيعز 

ن  ى بنعت   164 برسر

ن  السالىم    165 ياسي 

 166 إيمان  فايزي 

 167 المهدي  إسماعيل  العلوي

 168 فتيحة  بنسالم 

 169 سعاد  مغفور 

 170 أحمد  أبو نوار 

 171 حمزة  دعنون 

 172 منال  مكاوي

 173 فاطمة الزهراء  محر  

 174 لمياء  ريزي 
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 تجرى االختبارات الكتابية حسب الجدولة الزمنية أسفله: 

 المكان  الساعة  المادة  التاري    خ 
  00و 13د إىل س  00و 9من س  علوم التدبي   10/09/2021

 د
ملحقة المركز بزنقة  
جبل صاغرو حي  

 غاندي سابقا-السالم
  البيضاء

ي التدبي    11/09/2021
دراسة الحاالت ف 

ي 
ي واإلجرائ  اتيج   االسير

  00و 13د إىل س  00و 9من س 
 د

ي المحاسبة  12/09/2021
دراسة الحاالت ف 

 والجبايات والقانون 
  00و 13د إىل س  00و 9من س 

 د
 

 يعتتر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسىم  للمباراة. 

 

 توقيع وخاتم مدير المركز 

 

 

 : ةهام اتتنبيه

شحي   الحضـور إىل المركز المشار إليه قبل موعد إجراء كل اختبـار ساعة يتعي   عىل  ➢ شحات والمير المير

 مصحوبي   ببطاقة التعريف الوطنية؛ 

؛ ➢ ورة تعقيم اليدين بالمحلول الكحوىلي
 ارتداء الكمامة إلزامي مع ض 

ام مسافة التباعد الموىص بها، وتجنب التجمعات عند مدخل مركز االمتحان وداخل ال ➢ مركز طيلة احير

ة إجراء االختبارات؛   فير

شح من مغادرة القاعة قبل نهاية الساعة األوىل من االختبار، مع تسليم ورقة أجوبته إىل  ➢ يمنع المير

 المسؤولي   عن الحراسة والتوقيع بمحض  تسليم أوراق االختبار؛

 ن؛ يمنع كليا استعمال الهاتف النقال أو أية آلة استماع شخصية داخل قاعة االمتحا ➢

يف رقم  ➢ ي حقه مقتضيات الظهي  الشر
ي حالة غش بائن تطبق ف 

شح ضبط ف  بشأن  1.58.060كل مير

ي االمتحانات والمباريات العمومية؛
 زجر الخداع ف 

شحي   وكذا استعارة األدوات والتنقل داخل القاعة؛  ➢ ي المير
 يمنع منعا كليا الكالم مع بافر

ي  3رقم   الوزاريةوتنفيذا للمذكرة  91-15قم يمنع التدخي   داخــل القاعــة طبقا لقانــون ر  ➢
  12الصادرة ف 

 والخاصة بمنع التدخي   بمؤسسات التعليم والتكوين؛ 1998يناير 

، النظافة، .... إال بإذن من   ➢ شح بمغادرة القاعة من أجل غرض ما: كالتدخي   ال يسمح ألي مير

 المسؤولي   عن الحراسة، وبمرافقة أحد الحراس. 

 

 



 
 والبحث العلمي والتعلمي العايل   والتكوين املهن   وزارة الرتبية الوطنية  

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 
 

 

بية والتكوين    المركز الجهوي لمهن التر
 سطات -الدار البيضاء لجهة 

 
ن الجتياز االختبارات الكتابية  ن المقبولي  شحي  شحات والمتر  الئحة المتر

يز   لولوج السنة األوىل من سلك تحضت  مباريات التتر
 ترجمة تخصص:  

 2021شتنتر دورة 
 

 االمتحانرقم  اإلسم  والنسب 

 1 المختار المنصوري

ي 
ي الصديقر

 2 عبد الغنن

ي  ى السهت   3 بشر

 

 تجرى االختبارات الكتابية حسب الجدولة الزمنية أسفله: 

 المكان  الساعة  المادة  التاري    خ 

ملحقة المركز بزنقة جبل  د 00و  14د إىل س    00و 9من س  اللغة العربية والتعجيم  11/09/2021
 - السالمصاغرو حي 

 - غاندي سابقا-
  البيضاء

 د 00و  14د إىل س    00و 9من س  اللغة الفرنسية والتعريب  12/09/2021

 

 يعتتر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي للمباراة. 

 

 توقيع وخاتم مدير المركز 

 

 

 : ةهام اتتنبيه

ن الحضـور إىل المركز المشار إليه  ➢ شحي  شحات والمتر ن عىل المتر قبل موعد إجراء كل اختبـار ساعة يتعي 

ن ببطاقة التعريف الوطنية؛   مصحوبي 

؛ ➢ ورة تعقيم اليدين بالمحلول الكحوىلي
 ارتداء الكمامة إلزامي مع ضن



 
 والبحث العلمي والتعلمي العايل   والتكوين املهن   وزارة الرتبية الوطنية  

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

ام مسافة التباعد الموىص بها، وتجنب التجمعات عند مدخل مركز االمتحان وداخل المركز طيلة  ➢ احتر

ة إجراء االختبارات؛   فتر

شح من مغا ➢ درة القاعة قبل نهاية الساعة األوىل من االختبار، مع تسليم ورقة أجوبته إىل يمنع المتر

ن عن الحراسة والتوقيع بمحضن تسليم أوراق االختبار؛  المسؤولي 

 يمنع كليا استعمال الهاتف النقال أو أية آلة استماع شخصية داخل قاعة االمتحان؛  ➢

ي حقه مقتضيات  ➢
ي حالة غش بائن تطبق فن

شح ضبط فن يف رقم كل متر بشأن  1.58.060الظهت  الشر

ي االمتحانات والمباريات العمومية؛
 زجر الخداع فن

ن وكذا استعارة األدوات والتنقل داخل القاعة؛  ➢ شحي  ي المتر
 يمنع منعا كليا الكالم مع بافر

ن داخــل القاعــة طبقا لقانــون رقم  ➢ ي  3رقم   الوزاريةوتنفيذا للمذكرة  91-15يمنع التدخي 
  12الصادرة فن

ن بمؤسسات التعليم والتكوين؛ 1998يناير   والخاصة بمنع التدخي 

، النظافة، .... إال بإذن من   ➢ ن شح بمغادرة القاعة من أجل غرض ما: كالتدخي  ال يسمح ألي متر

ن عن الحراسة، وبمرافقة أحد الحراس.   المسؤولي 

 

 



 
 والتعليم العالي والبحث العلمي  والتكوين املنهي وزارة التربية الوطنية 

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –قسم استراتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين األطر 

 

 

 

بية والتكوين    المركز الجهوي لمهن التر
 سطات -الدار البيضاءلجهة 

 
ن الجتياز االختبارات الكتابية  ن المقبولي  شحي  شحات والمتر  الئحة المتر

يز   لولوج السنة األوىل من سلك تحضت  مباريات التتر
 رياضيات تخصص 

 2021شتنتر دورة 
 

 االمتحانرقم  اإلسم  النسب 

 1 محمد أيت إيشو 

 2 إسماعيل لعديلة

 3 حياة لعمت  

 4 فؤاد اجدايري 

 5 سكينة لعبادي

 6 سعد بنخاس  

 7 زينب رسير 

 8 محمد شيهب 

 9 إسماعيل فريد 

ن سعدودي   10 ياسي 

 11 طارق جم  

 12 زكرياء اليموس

 13 محمد الباض

 14 المصطفن تونت 

 15 الخواتمفاطمة الزهراء أبو 

 16 إبراهيم  دوش 

 



 
 والتعليم العالي والبحث العلمي  والتكوين املنهي وزارة التربية الوطنية 

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –قسم استراتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين األطر 

 

 

 تجرى االختبارات الكتابية حسب الجدولة الزمنية أسفله: 

 المكان  الساعة  المادة  التاري    خ 
التحليل  11/09/2021

 واالحتماالت 
ملحقة المركز بزنقة   د 00و  13د إىل س    00و 9من س 

 - جبل صاغرو حي السالم
 - غاندي سابقا-

  البيضاء
 د 00و  13د إىل س    00و 9من س  الجبر والهندسة  12/09/2021

 

 يعتتر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسم  للمباراة. 

 

 توقيع وخاتم مدير المركز 

 

 

 : ةهام اتتنبيه

ن الحضـور إىل المركز المشار إليه قبل موعد إجراء كل اختبـار ساعة  ➢ شحي  شحات والمبر ن عىل المبر يتعي 

ن   ببطاقة التعريف الوطنية؛ مصحوبي 

؛ ➢ ورة تعقيم اليدين بالمحلول الكحوىلي
 ارتداء الكمامة إلزامي مع ضن

ام مسافة التباعد الموىص بها، وتجنب التجمعات عند مدخل مركز االمتحان وداخل المركز طيلة  ➢ احبر

ة إجراء االختبارات؛   فبر

شح من مغادرة القاعة قبل نهاية الساعة  ➢ األوىل من االختبار، مع تسليم ورقة أجوبته إىل يمنع المبر

ن عن الحراسة والتوقيع بمحضن تسليم أوراق االختبار؛  المسؤولي 

 يمنع كليا استعمال الهاتف النقال أو أية آلة استماع شخصية داخل قاعة االمتحان؛  ➢

يف رقم  ➢ ي حقه مقتضيات الظهب  الشر
ي حالة غش بائن تطبق فن

شح ضبط فن شأن ب 1.58.060كل مبر

ي االمتحانات والمباريات العمومية؛
 زجر الخداع فن

ن وكذا استعارة األدوات والتنقل داخل القاعة؛  ➢ شحي  ي المبر
 يمنع منعا كليا الكالم مع بافر

ن داخــل القاعــة طبقا لقانــون رقم  ➢ ي  3رقم   الوزاريةوتنفيذا للمذكرة  91-15يمنع التدخي 
  12الصادرة فن

ن بمؤسسات التعليم والتكوين؛والخاصة بمنع ال 1998يناير   تدخي 

، النظافة، .... إال بإذن من   ➢ ن شح بمغادرة القاعة من أجل غرض ما: كالتدخي  ال يسمح ألي مبر

ن عن الحراسة، وبمرافقة أحد الحراس.   المسؤولي 

 

 



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي  والتكوين املهن   وزارة الرتبية الوطنية  

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 
 

 

بية والتكوين    المركز الجهوي لمهن التر
 سطات -لجهة الدار البيضاء

 
ن الجتياز االختبارات الكتابية  ن المقبولي  شحي  شحات والمتر  الئحة المتر

يز   لولوج السنة األوىل من سلك تحضت  مباريات التتر
 لغة الفرنسية تخصص : 
 2021شتنتر دورة 

 

 رقم االمتحان  والنسب   اإلسم

 1 عثمان وردي

 2 عبد الحق نجار

 3 ليىل المحمدي 

  
ة التيجانن ن  4 كتن

  
 5 سعيد العوينن

 6 نبيل خويىل  

 7 عثمان شكري 

 8 سكينة الحاج 

ي   9 يوسف لفغت 

 10 عبد العزيز مستعيد 

 11 محسن البسطم  

  
ن
 12 خولة ستهاف

 13 شيماء أبو النعيم 

 

 االختبارات الكتابية حسب الجدولة الزمنية أسفله: تجرى 

 المكان  الساعة  المادة  التاري    خ 
ملحقة المركز بزنقة جبل  د 00و  13د إىل س    00و 9من س  تعليق كتاب    12/09/2021

 - صاغرو ح  السالم
 - غاندي سابقا-

  البيضاء

 يعتتر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسم  للمباراة. 

 وخاتم مدير المركز توقيع 

 



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي  والتكوين املهن   وزارة الرتبية الوطنية  

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 

 : ةهام اتتنبيه

ن الحضـور إىل المركز المشار إليه قبل موعد إجراء كل اختبـار ساعة  ➢ شحي  شحات والمتر ن عىل المتر يتعي 

ن ببطاقة التعريف الوطنية؛   مصحوبي 

؛ ➢ ورة تعقيم اليدين بالمحلول الكحوىل 
 ارتداء الكمامة إلزام  مع ضن

ام مسافة التباعد الموىص بها، وت ➢ جنب التجمعات عند مدخل مركز االمتحان وداخل المركز طيلة احتر

ة إجراء االختبارات؛   فتر

شح من مغادرة القاعة قبل نهاية الساعة األوىل من االختبار، مع تسليم ورقة أجوبته إىل  ➢ يمنع المتر

ن عن الحراسة والتوقيع بمحضن تسليم أوراق االختبار؛  المسؤولي 

 ال أو أية آلة استماع شخصية داخل قاعة االمتحان؛ يمنع كليا استعمال الهاتف النق ➢

يف رقم  ➢   حقه مقتضيات الظهت  الشر
  حالة غش بائن تطبق فن

شح ضبط فن بشأن  1.58.060كل متر

  االمتحانات والمباريات العمومية؛
 زجر الخداع فن

ن وكذا استعارة األدوات والتنقل داخل  ➢ شحي    المتر
 القاعة؛ يمنع منعا كليا الكالم مع بافر

ن داخــل القاعــة طبقا لقانــون رقم  ➢    3رقم   الوزاريةوتنفيذا للمذكرة  91-15يمنع التدخي 
  12الصادرة فن

ن بمؤسسات التعليم والتكوين؛ 1998يناير   والخاصة بمنع التدخي 

، النظافة، .... إال بإذن من   ➢ ن شح بمغادرة القاعة من أجل غرض ما: كالتدخي  ال يسمح ألي متر

ن    عن الحراسة، وبمرافقة أحد الحراس. المسؤولي 

 

 



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي  والتكوين املهن   وزارة الرتبية الوطنية  

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 
 

 

بية والتكوين   المركز الجهوي لمهن التر

 سطات -الدار البيضاء لجهة 

 
ن الجتياز االختبارات الكتابية ن المقبولي  شحي 

شحات والمتر  الئحة المتر
يز  لولوج السنة األوىل   من سلك تحضت  مباريات التتر

ياء  ن يائية، تخصص: فت  ن  العلوم الفت 
 2021شتنتر دورة 

 

 رقم االمتحان  اإلسم  والنسب 

 1 محمد السيح  

 2 عبد العاىل  سلم

 3 سعاد نرص الدين 

 4 سعيد غالم  

 5 سهام عمري 

 6 فؤاد بابط  

 7 محسن لميس  

 8 محمد حبة 

  
 9 ادريس العثمانن

 10 مريم الدمون

 11 حمو كرجر  

 12 أيوب محفاض 

 13 خديجة القمري

 14 عبد الباري فلون

 9 عبد الجليل الهداجر  

 16 أنس امجردي 

 17 زكرياء داك  

 18 سهام  خليل 

 19 بدر الشحيمة 

ن مرون   20 عبد المعي 

  دوريد 
 21 عبد الغنن

 22 أحمد شادي

 23 محمد بارودي 

  
 24 عدنان الملوانن

 25 أمينة كريم  

ن الزعاير   26 ياسي 



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي  والتكوين املهن   وزارة الرتبية الوطنية  

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

  
 27 حميد بلغينر

 28 مصطفن سلواوي

 29 الزهراء الكبش فاطمة 

 30 سفيان الزاهدي 

ماك    31 جمال التر

 32 خالد طالنر  

 33 محمد الخياط  

 34 هشام السمسام 

 35 وفاء أيوزي 

 36 زينب بوشمة 

 37 غزالن اعلوهم  

 38 فؤاد العايط  

 39 خديجة الذهنر  

 40 سعيدة العبدي 

 41 سندس الحدادي 

 42 الخنساء طارق

ة عاشيق   43 سمت 

 44 فاطمة الزهراء مازيد 

ي   45 هند زبت 

 46 محمد العباس  

 47 هاجر الراوي 

 48 امينة بوكبوط 

 49 هاجر أتتر 

 50 حسناء البصت  

 51 طارق فالح

 52 السعدية بن عدي 

 53 دنيا عسيلة 

 54 يوسف البقاىل  

 56 عبد السميع العلوي

 57 ابوبكر صابور 

 58 أسامة بنشوك 

 59 كوثر بندروش 

  
 60 ليىل التجانن

 61 عبدالعزيز لطيف 

 62 يوسف موقر 

 63 جمال العرسي 

ن زياد   64 كريم عي 



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي  والتكوين املهن   وزارة الرتبية الوطنية  

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 65 هشام بوزغبات 

كاوي   66 عبد الرحيم التر

 67 بدر الهرز 

 68 مريم اوخن   

 69 الضاوية  السباع  

 70 حمزة الزكتاوي 

و   71 مريم كبت 

 72 حمزة كامل 

 73 مريم المرس  

 74 المداج  زكريا 

 75 بدر كوشت 

 76 عبدالرزاق لنطت  

 77 أيوب تجان 

 78 مريم رحاىل  

 79 امينة خصيل 

  
ن

 80 ندى الضغوع

 81 سفيان طارق

 82 محمد بوزين 

 83 فوزية بالزي

 84 موح اسول

ن العمري  85 ياسي 

 86 أيوب حدوش 

 87 زهت  لحمودي 

 88 فاطمة الزهراء جرموم  

 89 الوالدين ابتسام عز 

  
ن التوفيفر  90 ياسي 

  
 91 نورة حارينر

 92 رشيد زكموز 

 93 محمد ايت عمار 

  
 94 مونية بنانن

 95 عمر مبشور 

 96 حمزة بوسدرا 

  
 97 محمد الرسحانن

 98 عبد الواحد قربال 

 99 محمد اوعشة 

ن حسون   100 ياسي 

  
 101 نورالدين اجمانن



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي  والتكوين املهن   وزارة الرتبية الوطنية  

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

ة بوصمط    102 سمت 

 103 عبد الرحيم اموريك 

 104 عثمان شعفان 

 105 هاجر ابن عاش  

 106 سفيان زيتونة 

 107 رشيد صياد 

 108 محمد لحدية 

 109 رضوان  شار 

 110 عالء الدين  احسينة 

 111 أميمة  مطران 

 112 الكامل المالك  

  الفقت  
ر
 113 عبد الباق

 
 
 
 
 

 الجدولة الزمنية أسفله: تجرى االختبارات الكتابية حسب 

 المكان  الساعة المادة  التاري    خ 

10/09/2021 

ياء ن   1   الفت 

 الميكانيكا  •

 الديناميكا الحرارية  •

ونيك  •  اإللكتر

 د  00و  13د إىل س   00و 9من س 

ملحقة المركز بزنقة جبل 
 - صاغرو حي السالم

 - غاندي سابقا-
  البيضاء

11/09/2021 

ياء  ن  2الفت 

 الكهرومغناطيسية  •

 الموجات   •

 البرصيات •
 د 00و 13د إىل س   00و 9من س 

 د 00و 13د إىل س   00و 9من س  الكيمياء  12/09/2021

 يعتتر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسم  للمباراة. 

 توقيع وخاتم مدير المركز 

 

 

 

 : ةهام اتتنبيه

ن الحضـور إىل  ➢ شحي  شحات والمتر ن عىل المتر ن  يتعي  المركز المشار إليه قبل موعد إجراء كل اختبـار ساعة مصحوبي 

 ببطاقة التعريف الوطنية؛ 

؛ ➢ ورة تعقيم اليدين بالمحلول الكحوىلي
 ارتداء الكمامة إلزامي مع ضن



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي  والتكوين املهن   وزارة الرتبية الوطنية  

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

ة إجراء   ➢ ام مسافة التباعد الموىص بها، وتجنب التجمعات عند مدخل مركز االمتحان وداخل المركز طيلة فتر احتر

 االختبارات؛

ن عن   ➢ شح من مغادرة القاعة قبل نهاية الساعة األوىل من االختبار، مع تسليم ورقة أجوبته إىل المسؤولي  يمنع المتر

 الحراسة والتوقيع بمحرصن تسليم أوراق االختبار؛

 يمنع كليا استعمال الهاتف النقال أو أية آلة استماع شخصية داخل قاعة االمتحان؛  ➢

ي حالة غش  ➢
شح ضبط فن يف رقم كل متر ي حقه مقتضيات الظهت  الشر

ي    1.58.060بائن تطبق فن
بشأن زجر الخداع فن

 االمتحانات والمباريات العمومية؛

ن وكذا استعارة األدوات والتنقل داخل القاعة؛  ➢ شحي  ي المتر
 يمنع منعا كليا الكالم مع بافر

ن داخــل القاعــة طبقا لقانــون رقم   ➢ ي   3رقم  وزاريةالوتنفيذا للمذكرة   91- 15يمنع التدخي 
  1998يناير   12الصادرة فن

ن بمؤسسات التعليم والتكوين؛   والخاصة بمنع التدخي 

ن عن الحراسة،   ➢ ، النظافة، .... إال بإذن من المسؤولي  ن شح بمغادرة القاعة من أجل غرض ما: كالتدخي  ال يسمح ألي متر

 وبمرافقة أحد الحراس. 

 

 



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي  والتكوين املهن   وزارة الرتبية الوطنية  

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –اسرتاتيجيات التكوين قسم  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 
 

 

بية والتكوين    المركز الجهوي لمهن التر
 سطات -الدار البيضاءلجهة 

 
ن الجتياز االختبارات الكتابية  ن المقبولي  شحي  شحات والمتر  الئحة المتر

يز لولوج السنة األوىل    من سلك تحضت  مباريات التتر
 كيمياء تخصص:  

 2021شتنتر دورة 
 

 االمتحان رقم  اإلسم  والنسب 

  
 1 سكينة بلقاضن

 2 سارة الحديوي

 3 بوشعيب بلملوع 

ن شبيب   4 أمي 

 بنموك  
 5 لبنن

 6 أسماء بوعرسية 

 7 إلياس دك  

 8 نزهة سلوم  

  
 9 سهيلة لطيفن

 10 حمزة الخراز 

 11 رشيد  أبكار

 12 مراد القباب 

 13 أسامة أبو الوفاء 

 14 يوسف أرقام 

 15 أناس الوعداري

 16 نورالدين احمد 

 17 مصطفن بليش 

 18 أيوب لمطيطة 

 19 عزالدين توفيق 

 20 انس الحيمر 

 21 جمال الصالح  

 22 هاجر بنشيخ 

 23 حمزة حكيم  

 24 حجيبة ايت ستمحان 



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي  والتكوين املهن   وزارة الرتبية الوطنية  

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –اسرتاتيجيات التكوين قسم  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 25 هشام الهسكوري

ي   26 عمر خت 

 27 سكينة امكون 

 28 سناء عدالن 

 29 اسية القيمش 

 30 زكرياء بنشامة 

 31 محمد ندير 

 32 فاطمة الزهراء حاتم 

 33 ضح دغري 

 34 عبدالرحيم ايت سيدي 

 35 صالح الدين اكرام 

 36 هند الفهم  

 37 حمزة اوالطالب 

 38 أيوب المبارك 

  
 39 خديجة شونن

 40 محسن جاهيد 

 41 إبراهيم  تيوك 

 

 تجرى االختبارات الكتابية حسب الجدولة الزمنية أسفله: 

 المكان  الساعة  المادة  التاري    خ 
ملحقة المركز بزنقة   د 00و  13د إىل س    00و 9من س  : الكيمياء العامة 1الكيمياء 10/09/2021

جبل صاغرو حي  
 -السالم

 - غاندي سابقا-
  البيضاء

الكيمياء العضوية  : 2الكيمياء 11/09/2021
 والمعدنية 

 د 00و  13د إىل س    00و 9من س 

ياء  12/09/2021 ز  د 00و  13د إىل س    00و 9من س  الفي 

  يعتتر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسم  للمباراة. 

 

 توقيع وخاتم مدير المركز 

 

 

 : ةهام اتتنبيه

ز الحضـور إىل المركز المشار إليه قبل موعد إجراء كل اختبـار ساعة  ➢ شحي  شحات والمير ز عىل المير يتعي 

ز ببطاقة التعريف الوطنية؛   مصحوبي 

؛ارتداء  ➢ ورة تعقيم اليدين بالمحلول الكحوىلي
 الكمامة إلزامي مع ضز



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي  والتكوين املهن   وزارة الرتبية الوطنية  

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –اسرتاتيجيات التكوين قسم  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

ام مسافة التباعد الموىص بها، وتجنب التجمعات عند مدخل مركز االمتحان وداخل المركز طيلة  ➢ احير

ة إجراء االختبارات؛   فير

شح من مغادرة القاعة قبل نهاية الساعة األوىل من االختبار، مع تسليم ورقة أجوبته إ ➢ ىل يمنع المير

ز عن الحراسة والتوقيع بمحضز تسليم أوراق االختبار؛  المسؤولي 

 يمنع كليا استعمال الهاتف النقال أو أية آلة استماع شخصية داخل قاعة االمتحان؛  ➢

يف رقم  ➢ ي حقه مقتضيات الظهي  الشر
ي حالة غش بائن تطبق فز

شح ضبط فز بشأن  1.58.060كل مير

ي االمتحانات 
 والمباريات العمومية؛زجر الخداع فز

ز وكذا استعارة األدوات والتنقل داخل القاعة؛  ➢ شحي  ي المير
 يمنع منعا كليا الكالم مع بافر

ز داخــل القاعــة طبقا لقانــون رقم  ➢ ي  3رقم   الوزاريةوتنفيذا للمذكرة  91-15يمنع التدخي 
  12الصادرة فز

ز بمؤسسات التعليم والتكوي 1998يناير   ن؛والخاصة بمنع التدخي 

، النظافة، .... إال بإذن من   ➢ ز شح بمغادرة القاعة من أجل غرض ما: كالتدخي  ال يسمح ألي مير

ز عن الحراسة، وبمرافقة أحد الحراس.   المسؤولي 

 

 



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي  والتكوين املهن   وزارة الرتبية الوطنية  

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 
 

 

بية والتكوين    المركز الجهوي لمهن التر
 سطات -الدار البيضاءلجهة 

 
ن الجتياز االختبارات الكتابية  ن المقبولي  شحي  شحات والمتر  الئحة المتر

يز لولوج السنة األوىل   من سلك تحضت  مباريات التتر
 معلوميات تخصص :  

 2021شتنتر دورة 
 

 االمتحان رقم  اإلسم  والنسب 

 1 عفاف رمزي 

 2 حمزة كاميل  

 3 مراد الزرايدي

 4 أميمة بالر 

  
 5 يوسف الكرنن

 6 رشيد الفجر  

 7 صفاء بلهوس 

  
 8 يوسف البوعدانن

ف ازيرة   9 اشر

 10 حسناء تليم  

 11 خديجة ناشط 

 12 مروان بوعود 

 

 تجرى االختبارات الكتابية حسب الجدولة الزمنية أسفله: 

 المكان  الساعة  المادة  التاري    خ 
 المعلوميات األساسية  10/09/2021

مجة   والبر
ملحقة المركز بزنقة   د 00و  13د إىل س  00و 9من س 

جبل صاغرو حي  
 -السالم

 - غاندي سابقا-
 البيضاء

النظم والشبكات    11/09/2021
 الحاسوبية 

 د 00و  12د إىل س  00و 9من س 

 د 00و  12د إىل س  00و 9من س  الرياضيات   12/09/2021

 يعتتر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسم  للمباراة. 

 توقيع وخاتم مدير المركز 

 



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي  والتكوين املهن   وزارة الرتبية الوطنية  

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 : ةهام اتتنبيه

ن الحضـور إىل المركز المشار إليه قبل موعد إجراء كل اختبـار ساعة  ➢ شحي  شحات والمبر ن عىل المبر يتعي 

ن ببطاقة التعريف   الوطنية؛ مصحوبي 

؛ ➢ ورة تعقيم اليدين بالمحلول الكحوىلي
 ارتداء الكمامة إلزامي مع ضن

ام مسافة التباعد الموىص بها، وتجنب التجمعات عند مدخل مركز االمتحان وداخل المركز طيلة  ➢ احبر

ة إجراء االختبارات؛   فبر

شح من مغادرة القاعة قبل نهاية الساعة األوىل من  ➢ االختبار، مع تسليم ورقة أجوبته إىل يمنع المبر

ن عن الحراسة والتوقيع بمحضن تسليم أوراق االختبار؛  المسؤولي 

 يمنع كليا استعمال الهاتف النقال أو أية آلة استماع شخصية داخل قاعة االمتحان؛  ➢

يف رقم  ➢ ي حقه مقتضيات الظهب  الشر
ي حالة غش بائن تطبق فن

شح ضبط فن بشأن  1.58.060كل مبر

ي االمتحانات والمباريات العمومية؛زجر ال
 خداع فن

ن وكذا استعارة األدوات والتنقل داخل القاعة؛  ➢ شحي  ي المبر
 يمنع منعا كليا الكالم مع بافر

ن داخــل القاعــة طبقا لقانــون رقم  ➢ ي  3رقم   الوزاريةوتنفيذا للمذكرة  91-15يمنع التدخي 
  12الصادرة فن

ن بمؤس 1998يناير   سات التعليم والتكوين؛والخاصة بمنع التدخي 

، النظافة، .... إال بإذن من   ➢ ن شح بمغادرة القاعة من أجل غرض ما: كالتدخي  ال يسمح ألي مبر

ن عن الحراسة، وبمرافقة أحد الحراس.   المسؤولي 

 

 



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي  والتكوين املهن   الوطنية وزارة الرتبية   

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 
 

 

بية والتكوين    المركز الجهوي لمهن التر
 سطات -الدار البيضاءلجهة 

 فرع سطات
ن الجتياز االختبارات الكتابية  ن المقبولي  شحي  شحات والمتر  الئحة المتر

يز لولوج السنة األوىل    من سلك تحضت  مباريات التتر
 كهربائية العلوم الصناعية للمهندس، تخصص: هندسة  

 2021شتنتر دورة 
 

 رقم االمتحان اإلسم  والنسب 

  
وضن  1 كوثر التر

 2 عبد الصمد بفركان 

 3 أيوب الشاهد 

ى صوض  علوي   4 بشر

  
 5 سلوى ودانن

 6 محمد الجزوىل  

 7 عبد الرحيم زاهري 

 8 خالد سنن 

  
 9 رضوان بركانن

 10 شيماء زوهت  

 11 سمت  فساق

 12 أيوب رياض 

ن   13 الزهراوي ياسي 

 14 صارة البدوي

 15 يح  تاج الدين

 16 أيوب شاهر

 17 إسماعيل بوكطاية 

 18 المختار الهبط  

 19 عبد العظيم درع  

 20 حمزة الخطانر  

 افقت  
 21 مصطفن

 22 عبد الرحمن وردي 

 23 يونس سليم  

 24 نجيم فهيم 

 25 انس مصالح  

 26 أسامة الحالج 

 27 حيات الزاهية

 28 محمد لحدية 

 29 دنيا عبيل



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي  والتكوين املهن   الوطنية وزارة الرتبية   

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 30 مراد المجدونر  

 31 رانيا الموتشو 

 32 خديجة سهل 

  
ن المسكينن  33 محمد أمي 

 34 نشين ابا جدي 

  المعايزي 
 35 عبد الغنن

 36 رجاء المغا 

 ترانر  
 37 مصطفن

 38 عبد اإلله حسون 

 39 السعدية اشو 

 40 يونس لحلو 

 41 حنان القرطونر  

 42 جميلة شنان 

 

 تجرى االختبارات الكتابية حسب الجدولة الزمنية أسفله: 

 المكان  الساعة  المادة  التاري    خ 

، واإلعالميات   10/09/2021 التحكم اآللي
 الصناعية 

الفرع اإلقليمي سطات   د 00و  13د إل س    00و 9من س 
 بشارع طه حسين 

ونيك  11/09/2021 الفرح حي -   د 00و  12د إل س    00و 9من س  اإللكتر
ونيك الصناعية   12/09/2021 اإللكتر

 وتقنيات الكهرباء 
 د 00و  12د إل س    00و 9من س 

 

 يعتتر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسم  للمباراة. 

 

 توقيع وخاتم مدير المركز 

 

 

 : ةهام اتتنبيه

شحات  ➢ ن عىل المتر ن الحضـور إل المركز المشار إليه قبل موعد إجراء كل اختبـار ساعة يتعي  شحي  والمتر

ن ببطاقة التعريف الوطنية؛   مصحوبي 

؛ ➢ ورة تعقيم اليدين بالمحلول الكحولي
 ارتداء الكمامة إلزامي مع ضن

ام مسافة التباعد الموىص بها، وتجنب التجمعات عند مدخل مركز االمتحان وداخل المركز طيلة  ➢ احتر

ة إجراء االختبارات؛   فتر

شح من مغادرة القاعة قبل نهاية الساعة األول من االختبار، مع تسليم ورقة أجوبته إل  ➢ يمنع المتر

ن عن الحراسة والتوقيع بمحضن تسليم أوراق االختبار؛  المسؤولي 



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي  والتكوين املهن   الوطنية وزارة الرتبية   

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 يمنع كليا استعمال الهاتف النقال أو أية آلة استماع شخصية داخل قاعة االمتحان؛  ➢

ش ➢ يف رقم كل متر ي حقه مقتضيات الظهت  الشر
ي حالة غش بائن تطبق فن

بشأن  1.58.060ح ضبط فن

ي االمتحانات والمباريات العمومية؛
 زجر الخداع فن

ن وكذا استعارة األدوات والتنقل داخل القاعة؛  ➢ شحي  ي المتر
 يمنع منعا كليا الكالم مع بافر

ن داخــل القاعــة طبقا لقانــون رقم  ➢ ي  3رقم   الوزاريةتنفيذا للمذكرة و  91-15يمنع التدخي 
  12الصادرة فن

ن بمؤسسات التعليم والتكوين؛ 1998يناير   والخاصة بمنع التدخي 

، النظافة، .... إال بإذن من   ➢ ن شح بمغادرة القاعة من أجل غرض ما: كالتدخي  ال يسمح ألي متر

ن عن الحراسة، وبمرافقة أحد الحراس.   المسؤولي 

 

 



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي  والتكوين املهن   وزارة الرتبية الوطنية  

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –املركزية لتكوين الأطر الوحدة 

 
 

 

بية والتكوين    المركز الجهوي لمهن التر
 سطات -الدار البيضاءلجهة 

 
ن الجتياز االختبارات الكتابية  ن المقبولي  شحي  شحات والمتر  الئحة المتر

يز لولوج السنة األوىل    من سلك تحضت  مباريات التتر
 العلوم الصناعية للمهندس، تخصص: هندسة كهربائية 

 2021شتنتر دورة 
 

 رقم االمتحان  اإلسم  والنسب 

 1 محسن مخلص 

 2 أيوب تيست  

 3 عبد هللا البخاري 

 4 أصبان عتبة 

 5 أسماء أكنكار

 6 وفاء النابغة 

 7 حمزة فري    خ 

 السمالىل  
ن  8 ياسي 

 9 نرسين بحري

 10 عثمان موكار

 11 فرح مسيان 

 12 انس دحمان 

 13 اكرام حيضن 

 14 معاد فوزة 

 15 محمد كرساوي

 16 انس مصالح  

 17 نجوى عصابة 

 18 مروان  بوعطيوي

 19 صالح الدين كمال 

 20 لمياء الرينو 

 21 سكينة لمزوري 

 22 رشيد امهدي

  
 23 ايمان لكراتر

  
ر
 24 لطيفة صدق

 25 امل مرسول 



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي  والتكوين املهن   وزارة الرتبية الوطنية  

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –املركزية لتكوين الأطر الوحدة 

  
ن
 26 بوشعيب عاق

 27 محمد امحل  

 28 رجاء نشيد االدريس  

 29 الياس شناوي 

 30 محمد الراحل  س  

 31 نورا االعرج 

 32 رشيد بنيحيا 

 33 فؤاد اليبدري 

 34 انس مطرك

قاوي   35 هاجر الرسر

 36 محمد مدين 

 37 نهيلة بلمجدوب 

ن الطويل   38 امي 

 

 تجرى االختبارات الكتابية حسب الجدولة الزمنية أسفله: 

 المكان  الساعة  المادة  التاري    خ 

، واإلعالميات  التحكم  10/09/2021 اآللي
 الصناعية 

ملحقة المركز بزنقة   د 00و  13د إل س    00و 9من س 
جبل صاغرو حي  

 -السالم
 - غاندي سابقا-

 البيضاء

ونيك  11/09/2021  د 00و  12د إل س    00و 9من س  اإللكتر
ونيك الصناعية   12/09/2021 اإللكتر

 وتقنيات الكهرباء 
 د 00و  12د إل س    00و 9من س 

 يعتتر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسم  للمباراة. 

 

 توقيع وخاتم مدير المركز 

 

 

 : ةهام اتتنبيه

ن الحضـور إل المركز المشار إليه قبل موعد إجراء كل اختبـار  ➢ شحي  شحات والمتر ن عىل المتر ساعة يتعي 

ن ببطاقة التعريف الوطنية؛   مصحوبي 

؛ ➢ ورة تعقيم اليدين بالمحلول الكحولي
 ارتداء الكمامة إلزامي مع ضن

ام مسافة التباعد الموىص بها، وتجنب التجمعات عند مدخل مركز االمتحان وداخل المركز طيلة  ➢ احتر

ة إجراء االختبارات؛   فتر

شح من مغادرة القاعة قبل نهاية الساع ➢ ة األول من االختبار، مع تسليم ورقة أجوبته إل يمنع المتر

ن عن الحراسة والتوقيع بمحضن تسليم أوراق االختبار؛  المسؤولي 



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي  والتكوين املهن   وزارة الرتبية الوطنية  

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –املركزية لتكوين الأطر الوحدة 

 يمنع كليا استعمال الهاتف النقال أو أية آلة استماع شخصية داخل قاعة االمتحان؛  ➢

يف رقم  ➢ ي حقه مقتضيات الظهت  الشر
ي حالة غش بائن تطبق فن

شح ضبط فن بشأن  1.58.060كل متر

ي االمتحانات والمباريات العمومية؛
 زجر الخداع فن

ن وكذا استعارة األدوات والتنقل داخل القاعة؛  ➢ شحي  ي المتر
 يمنع منعا كليا الكالم مع بافر

ن داخــل القاعــة طبقا لقانــون رقم  ➢ ي  3رقم   الوزاريةوتنفيذا للمذكرة  91-15يمنع التدخي 
  12الصادرة فن

ن بمؤسسات التعليم والتكوين؛والخاصة بمنع  1998يناير   التدخي 

، النظافة، .... إال بإذن من   ➢ ن شح بمغادرة القاعة من أجل غرض ما: كالتدخي  ال يسمح ألي متر

ن عن الحراسة، وبمرافقة أحد الحراس.   المسؤولي 

 

 



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي  والتكوين املهن   وزارة الرتبية الوطنية  

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 
 

 

بية والتكوين    المركز الجهوي لمهن التر
 سطات -الدار البيضاءلجهة 

 
ن الجتياز االختبارات الكتابية  ن المقبولي  شحي  شحات والمتر  الئحة المتر

يز لولوج السنة األوىل    من سلك تحضت  مباريات التتر
 ميكانيكية العلوم الصناعية للمهندس، تخصص: هندسة 

 2021شتنتر دورة 
 

 رقم االمتحان  اإلسم  والنسب 

و   1 محمد مت 

 2 المهدي فرح 

 3 علي واحماد 

 4 حفصاء عاديم 

 5 أسماء بوسحب 

 6 عبد اللطيف الدازي 

 7 أيوب الحنباىلي 

 8 يرسى الفاطمي 

 9 عزيز انوار 

 10 مستقيم فاطمة الزهراء 

 11 زينب سكيت 

ي العبدي
ر
 12 عبدالباق

 13 إبراهيم فندو 

 14 عبدالرحيم عقيل 

ن الرخو   15 امي 

 16 ايمان بوميه 

 17 وداد الباب 

 18 لبنن كوردي 

ن المرابط   19 محمد امي 

 20 أيوب الريسوىلي 

 21 عثمان الدريوش 

 22 عبدالعاىلي لفريندي 

ي   23 خنساء القروبر

 



 
 والتعلمي العايل والبحث العلمي  والتكوين املهن   وزارة الرتبية الوطنية  

 0537724473الهاتف/الفاكس:  –قسم اسرتاتيجيات التكوين  –الوحدة املركزية لتكوين الأطر 

 االختبارات الكتابية حسب الجدولة الزمنية أسفله: تجرى 

 المكان  الساعة  المادة  التاري    خ 
الميكانيكا العامة ومنهجية  10/09/2021

 تصميم المناظم 
ملحقة المركز بزنقة   د  00و 14س د إىل  00و 9من س 

جبل صاغرو حي  
 -السالم

 - غاندي سابقا-
  البيضاء

منهجية إنجاز وتأهيل   11/09/2021
 المنتوجات 

 د  00و 13س د إىل  00و 9من س 

ي المناظم  12/09/2021
 د 00و  11د إىل س    00و 9من س  نمذجة التحكم ف 

 

 يعتتر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء رسمي للمباراة. 

 توقيع وخاتم مدير المركز 

 

 

 : ةهام اتتنبيه

شحي   الحضـور إىل المركز  ➢ شحات والمتر المشار إليه قبل موعد إجراء كل اختبـار ساعة يتعي   عىل المتر

 مصحوبي   ببطاقة التعريف الوطنية؛ 

؛ ➢ ورة تعقيم اليدين بالمحلول الكحوىلي
 ارتداء الكمامة إلزامي مع ض 

ام مسافة التباعد الموىص بها، وتجنب التجمعات عند مدخل مركز االمتحان وداخل المركز طيلة  ➢ احتر

ة إجراء االختبارات؛   فتر

شح من مغادرة القاعة قبل نهاية الساعة األوىل من االختبار، مع تسليم ورقة أجوبته إىل يمنع ال ➢ متر

 المسؤولي   عن الحراسة والتوقيع بمحض  تسليم أوراق االختبار؛

 يمنع كليا استعمال الهاتف النقال أو أية آلة استماع شخصية داخل قاعة االمتحان؛  ➢

ي  ➢
ي حالة غش بائن تطبق ف 

شح ضبط ف  يف رقم كل متر بشأن  1.58.060حقه مقتضيات الظهت  الشر

ي االمتحانات والمباريات العمومية؛
 زجر الخداع ف 

شحي   وكذا استعارة األدوات والتنقل داخل القاعة؛  ➢ ي المتر
 يمنع منعا كليا الكالم مع بافر

ي  3رقم   الوزاريةوتنفيذا للمذكرة  91-15يمنع التدخي   داخــل القاعــة طبقا لقانــون رقم  ➢
  12الصادرة ف 

 والخاصة بمنع التدخي   بمؤسسات التعليم والتكوين؛ 1998يناير 

، النظافة، .... إال بإذن من   ➢ شح بمغادرة القاعة من أجل غرض ما: كالتدخي   ال يسمح ألي متر

 المسؤولي   عن الحراسة، وبمرافقة أحد الحراس. 

 

 


